DOTACJE NA INNOWACJE

Warszawa, dnia 26.11.2014 r.
Rentis S.A.
ul. Krakowska 204
02-219 Warszawa

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych w ramach zapytania
ofertowego z dnia 20.10.2014 r. na system B2B, usługi informatyczne i techniczne, konsultacje
informatyczne, przeprowadzenie prac wdrożeniowych, implementację podpisu elektronicznego,
przeprowadzenie analizy powdrożeniowej oraz przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia
planowanych do zakupu w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global
Rent a Car S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu
samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Poniżej przedstawione zostały aktualne kryteria, które będą stosowane przy wyborze ofert:
1. Cena - waga: 60
Punkty zostaną wyliczone na podstawie następującego wzoru:
Po = Cn/Co*60
Po – punktacja oferty rozpatrywanej
Cn – cena najniższej oferty
Co – cena rozpatrywanej oferty
Uwaga: W trakcie oceny ofert porównywane będą ceny oferowane za wykonanie
poszczególnych części zamówienia (część 1-6), a nie ceny zadań wchodzących w skład
wydzielonych części.
2. Koszt zakupu dodatkowej licencji
Oferent proszony jest o podanie ceny za każdą dodatkową licencję, powyżej ilości o którą
Zamawiający prosił w zapytaniu ofertowym z dnia 20.10.2014 r.
Waga: 20
Punkty zostaną wyliczone na podstawie następującego wzoru:
Po = Cln/Clo*20
Po – punktacja oferty rozpatrywanej
Cln – najniższa cena licencji zaoferowana przez uczestników ofertowania
Clo – cena licencji z rozpatrywanej oferty
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3. Koszt eksploatacji systemu
Oferent proszony jest o podanie rocznych kosztów, w ramach umowy utrzymania systemu,
zwanych dalej ceną eksploatacji w okresie użytkowania systemu.
Waga:20
Punkty zostaną wyliczone na podstawie następującego wzoru:
Po = Cen/Ceo*20
Po – punktacja oferty rozpatrywanej
Cen – najniższa cena eksploatacji systemu zaoferowana przez uczestników ofertowania
Ceo – cena eksploatacji systemu z rozpatrywanej oferty
Oferentów, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na pierwotne zapytanie uprasza się o uzupełnienie
swoich ofert o zakres wymagany niniejszą aktualizacją1 oraz przesłanie jej w jeden z poniższych
sposobów:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej.torz@rentis.pl lub
2. za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krakowska 204, 02-219 Warszawa
Uzupełnienia można dokonać poprzez wypełnienie zaktualizowanego formularza ofertowego
stanowiącego załącznik do aktualizacji zapytania ofertowego albo przesłanie drogą elektroniczną lub
pocztową informacji dotyczącej wyceny kryteriów wprowadzonych niniejszą aktualizacją.
Podmioty, których oferty nie wpłynęły do Zamawiającego do dnia 26.11.2014 r., a są zainteresowanie
uczestniczeniem w niniejszym postępowaniu ofertowym, proszeni są o wypełnienie formularza
ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej aktualizacji.
W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert w ramach prowadzonej procedury
ofertowania został wydłużony do dnia 09.12.2014 r. Niezłożenie do tego terminu informacji
dodatkowych wymaganych niniejszą aktualizacją będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie
niespełnienia kryteriów formalnych oferty.
Zamawiający informuje, że przewidywany termin zakupu systemu B2B zostaje wydłużony do
31.12.2014 r. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.
Aktualizacja oferty/oferta wypełniona na zaktualizowanym formularzu powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- datę sporządzenia;
- cenę netto za przedmiot zamówienia (dotyczy tylko ofert wypełnianych na formularzu ofertowym)
- cenę netto za usługi związane z zakupem licencji i obsługą systemu;
- ewentualną informację o wydłużeniu terminu ważności oferty;
- podpis wykonawcy (nie dotyczy oferty przesłanej drogą elektroniczną).
Termin składania aktualizacji ofert upływa w dniu: 09.12.2014 r.
1

podanie kosztu zakupu kolejnych licencji powyżej 12 szt. oraz kosztu eksploatacji systemu
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Oferty, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Dodatkowe informacje
Do niniejszej aktualizacji zapytania ofertowego dołączony został załączniki:
1) Załącznik nr 1 Zaktualizowany formularz oferty;

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące specyfikacji technicznej projektu
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej.torz@rentis.pl lub telefonicznie:
519 535 402.
Z poważaniem,
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Załącznik nr 1 Zaktualizowany formularz oferty
……………………………………

……...……………………

………………………………..…...

(Miejscowość i data)

NIP: ……………………………....
Tel.: ………….……………………
E-mail: ……………………………
(Dane Oferenta)

Adresat oferty:
Rentis S.A.
ul. Krakowska 204
02-219 Warszawa

OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2014 składamy ofertę cenową na:
Wartość netto
(PLN/EUR/USD/GBP)*

Przedmiot oferty

Część 1
1 Zakup systemu B2B posiadającego następujące
funkcjonalności:
a. Zarządzanie flotą pojazdów
b. Marketing i Sprzedaż
c. Raportowanie
d. CRM
(12 licencji pływających + 1 licencja Modułu
Raportowania)
2 Konsultacje informatyczne w trakcie wdrażania nowego
systemu typu B2B w zakresie modułów: Zarządzanie flotą
pojazdów, Marketing i Sprzedaż, Raportowanie, CRM
3 Przeprowadzenie prac wdrożeniowych modułowego
systemu B2B w zakresie:
i. Wdrożenie modułu Zarządzania flotą pojazdów
ii. Wdrożenie modułu Marketing i Sprzedaż
iii. Wdrożenie modułu Raportowanie
iv. Wdrożenie modułu CRM
4 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie:
a. Szkolenia 2 administratorów
b. Szczegółowego szkolenie 12 użytkowników
RAZEM część 1
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Część 2
1 Zakup systemu B2B posiadającego następujące
funkcjonalności:
a. Moduł kadrowy
b. Moduł księgowy
(12 licencji pływających + 1 licencja OCR)
2 Konsultacje informatyczne w trakcie wdrażania nowego
systemu typu B2B w zakresie modułu kadrowego i
księgowego
3 Przeprowadzenie prac wdrożeniowych w zakresie
modułowego systemu B2B
a. Wdrożenie modułu kadrowego
b. Wdrożenie modułu księgowego
4 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie
przeszkolenia 10 użytkowników programu księgowego.
RAZEM część 2

Część 3
1 Zewnętrzny system księgowy – 10 licencji
RAZEM część 3

Część 4
1 Moduł elektronicznego podpisu – 1 szt.
2 Implementacji bezpiecznego podpisu elektronicznego
RAZEM część 4

Część 5
1 Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją
infrastruktury technicznej i oprogramowania
RAZEM część 5

Część 6
1 Przeprowadzenie analizy powdrożeniowej
RAZEM część 6
*niepotrzebne skreślić
w ramach realizacji trzeciego etapu projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car
S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów
oraz obiegu dokumentów księgowych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.

Koszt zakupu dodatkowej licencji: ……………………………. (PLN/EUR/USD/GBP)*
Roczny koszt eksploatacji systemu: ……………………………. (PLN/EUR/USD/GBP)*
*niepotrzebne skreślić
Termin ważności oferty
Informuję, że niniejsza oferta jest ważna do ………………………………

Z poważaniem,
………………………………………………
(Podpis Oferenta)

